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Ücret peflndlr . 
0ün0 geçen aayıa.r 1 

10 kuru,tur _. 

-• 
b~ b eti 

Dün toplanarak yeni alınan ek-

mek karar• ı tasvip etti 
~ ~tıkaru 9A. A _ c H. Meclis grupunun haberdar •\1ecJi ' a. . . 
ı;eu d 6 Grupu Umumi edilmesiue lüzum görill-
V Uo saat 17 de Re· duğünü söylemiştir. 

t!ki1i L • • 
t ııJiğ· rlılnıı Uranın Birçok hatipler söz ı:la 

,, tak toı~d,ı fevkulade ola- rak alman bu tedbirleri su 
6.• lalllı~·anrnıştır. Bu top reti mutlakada tasvib et-

?.c:bıt h gecen celseye ait miştir.Bazı hatipler de malı 
~llra ~.ıas .. sı okunduktan sulün nasıl sahn alınacağı 
bcl'İt 1 kOtnetçe dünden m ve ordu ile birkaç bü· 
D cıtbı(rı b . k fılln 150 ~e aşlıınan. bır yü şehir ihtiyacının te-
•kllıek vbı.- gun 300 gram mininden !.Onra geriye \ka 
lttıf crrne kurarınm hm mu\ıc;ulün serbest bıra 

ıp s l 
\>e l'i e ıepiı~ri anlatıla •iŞ kılıp bırakılmıyacağını sor 
tak 1~ret Vekili söz a1n· muşlardır. Kilrsüye ~eten 
1~ıı t:l 

4~ Yilnıda mahsu- Başvekil Doktor H.efık say 
ti~tıde·:erış(i olmayışı yü· dam mahsuliin satın alın 
bııı d' karııe usulünün ka- !!!ası için bütün tedbirle 
" e tldiır· · • . d · ıellı Ilı totOı, ~ı:ndı de rin alınmış ol uğı.ıuu ıstihsa 
·~lıın ahsuıo kadar her Ji kftfi gehniyenlere veya 

~ille k , 
.lııl., ger arşi gerek ordu müstuhbil olmıyanın iaşe 
~ kaı ek halkın ekmek sinin temin edil~ceğini söy 

~ llıarn... · · ı · l\1 1· llıek i . ..sı ıçın yevmi emış ve u ec ıs grupu u 
lso b· Shhkakının l>ir gün mu mi 1 ıeyeti hükO.metin 
tıı ır g"' k \'e .

1 
un 300 gram ola ı hareket şeklini tasvib ede 

ld ı~urı lllı1sinin muvafık j rek saat 20.20 de top1antı 
rıu ve bundan C.H.P. ya son verilmiştir. 

D·!J· ftt[. Meclis· 
lJn toplanarak müzakerele-

devam etti 
• 

~ nne 
E:clis ·· .. 0 nurnüzdeki Jjazeıdesi günü toplanacak 

)t Arıkrıra 8 . muştur. MadAn aramns_ın~ 
'ı Millet M ~ .. ı\.-BU- dair olan lrnnun proıesı 
.ı'~Zhıır C uclısı bugün 1 ve Nahiye teşkili ile Na· 
·•rı l erm,.n. . ı· x.· 
ı Oplan ın r~ıs ıı:;ın hiye Müdürlerinin tayin 
~lltıcta l)~~~~ır. Ru .. top- il ve intihabına dnir olan 

ı. Ôztr- k 1 ye V~kıiı Fa- kanun proı"elerinin müza-
'e et ın i l"f 
'ıı Yerine F ..., 1 ası kabul 1 keresine devam olunmuş 

bokt .. rzurum Mebu. tur 
"' Qr I~·k · · ııtıi h 1 rı Tüz .. rin 

~tr.ıhur kkındaki Hiy~seti- Meclis pazartesi günü 
tazkeresi okun- toplanacaktır. 

Ye . D . 
Sabnı :nızaltı gemimize bu 

1 
ısk ah torenle bayrak çekildi 

~· ende 
'ı ılte ·e tun (Hususi)- Reis,, 69J ton hacminde 
~'lıırı lıaı~~zguhl.arn_1da yup 
it Ur:clıö" p gcmılerınıizden 

,, d u, "O , en· ruç Re· 
~ li~Zaltı gemisi bu sa-
b ~QSin:ı~:ınııza. gelmiş ve 
4ıız gernıye sanca 

Çek:Iuıiştir. "Oruç 

ve en yoni siste!lıde inşa 

edilmiştir. Gemiyi filo ko 
mutoru Kurmay Yarbay 
Burhan ve gemi Komutoru 
Yüzb3şı Barharos tes
lim almışlardır. 

SAYIS\ 2 KURUŞTUR 

ıadagaskarın Mada- LAVAL 
Baz• yerlerinde çete 

harekeli oluyor g as kar 
V şi 9A.A.-Iyi haber alan 

m?tfıllerin bıt Hrdiğincı göre, I Q dasın ~n 

Türkiye Büyük Elçi
si"! kabul etti 

Vi~i 8 A.A- Mösyö 
Laval Tilrkiye Büyü Elçi
si Behiç Er Jinle Japon Bü 
yük Elçisini kabul etmiş· 
tir. 

Dıy8go Suvnrezd~ete h':lr ~ 

bine müsdil dağlık arazi· E .. h. ·d • 1 
de mukavttmet devan: et· n mu ım enız Vişi tekzip ediyor 
mektedir. Şimdi Vişide so •• .. 
ru•an uir sual, Jngilizterin ussu Vişi 8A.A.- La M 

Pikf' ve Marseyyez harp 
gomilerinin Dögolcular ta· 
rafına iltihak ettiğine dair 
olan haber burada yalan• 
}anmaktadır. 

biltiln Madagaskar · adası· 
nı mı yoksa yalnız stra· 
teji bakımından ehemmi· 
yet!i olan yerleri mi işgal 
edecektir. 

Bildirildiğine göre, Ma · 
dagaskardaki kuvvetler~ 7 
bin kişi kadardir. Adada 
pek h11fif hava kuvvetleri 
vardır. Fakat bunlar eski 
model olduğu için tahrip 
Edilmiştir 

Vişi 9 A.A.- iyi ha· 
ber ahm mahfillere göre 
dün saat 17 de Diyagossuva 
rezde her.ıfiz mukavemet 
d!!vam melde idi. 

Ada yakında 
olacakmış 

teslim 

Kap 8 A.A. - Mada· 
gaskara hareket başladı 

ğı sırada oradan kaçarak 
buraya gelen bir zat ada 
l akında şunları söylemiş· 
tir. 

"Madag skar müdafaa 
cıları muhimmı:ıtsız kttla· 
caktır.Çünki iki aydır .Fran 
sadan buraya hiç bir şey 
gelmemiştir. tadagaskarda 
yı: kında hareketin son ere 
ceği ı!!nedılmektedır.,, 

Bu zat znptecileıı Ii· 
man hakkında şunları söy 

l ~ n $ ı". ·· Bu liman .Fraa· 
sız kuvvetlerinin büyük 
bir kısmını barındırmakta 
idi. Liman biltün .. lnğiliz 
deniz kuvvetlerini alacak 
"kadar geniş bır üstür. Li· 
manın drt.4fmda va yakın 
ada'nrda tayyare ,meydan 
!arıda \'ardır· 

Valimiz Soyer 
Bu akşam şehrimi

ze dönüyor 

Onbeş gün önce Emni 
yet ~omisyonu toplantıla· 
rında bazır bulunmak Ü2.e 
re Ankaraytı gitmiş olan 
Valımiz Şdik Soyer bu 
akşamki ekspresle isken 
deruna dönecek ve akşam 
şehrimize gel -Cektir. 

lngilizlerin elıne geç 
ti - İki Fransız ge
misinden haber a-

lı:-.amadı 
Kordelhal vaziyetten 

m~~mnun 
Londra 8\.A.-Höyter Vaşigton 9!A.A.- Kor 

ajansı bildiriyor: delhal gazetecilere yaptı-
Resmen bildirildiğine 

tığı bayanJtta cenup 
göre Diyago Suaresde mu b t p ·r·kt ı. ı a ı ası ı e VU!iUB ge en kavemet sona ermiş ve 

deniz savaşı ~akkında 
büyilLr deniz ilssü IngiJiz gelen ilk raporladan mem 
kuvvetlerinin eline geçmiş nun -0lciuğunu ve iki filo 
tir. Gazeteler ve lngiliz arasında muharöbenin bll· 
halkı iki eski müttefıLcin tün şiddetile devam etti· 
Iazlu kan dökmeden ,bu ğini söyle ı iştir. 
üssün ele geçmesini sevinç Japonya da memnun 
le karşılamışlardır. Buma Tokyo 9 A.A.- Ko 
dagaskar limanının işgali ray denizindeki Amerikan 
büyük bir önemi haizdir. mağlubiyeti eıici olmuştur 
Buraya yapıt:m harekiil.1 n batırılan iki yeni uçak 1(8• 

hedefi Madagaskar adasını misinden sonra Amerika· 
Japonlardan korumaktır. lıların elinde:: bir tek uçak 

Londra 8A.A.- Röy gemisi kalmJştır. 
ter ajansının Vişicen öğren M d k d 
diğine ~öre Ingilizlerin a il Q a S ar 
diyagoSuvare~e hiıcumun Şiddeti~ muharebeler 
dan sonra iki Fransız kro 
vazörün1en haber ahııma devam ediyor 
ınıştır. Bunlar 76'JO ton- Londra 8 A.A.- Öğ· 
luk Marseyyez ve 7250cı n renildiğine göre, Diyogo 
luk La Mod Pike krovaz.ö suvarezde Iogiliz kayıplan 
rüdür.Bu gernil~rinıngilis fi Çörçilin bildirdiği bin raka 
losıınumı iltihak ettiği yahut mmdan daha eııdır. Evvel 
taSaygundaf'ransız fılosun a ce kaybolduğu tehmin edi 
katılmak üzere yola mı · ıen bir çok askerler sonra 
çıktığı bilinıniyor Bu hu· lt·krar ortaya çıkmışlar· 
susta londraya hiçbir ha· dır. Bünlar harp .esnasın· 
ber gelmemiştir. da düşman mevzilerine 
~====~~=~~~ g· rerek l>:r miktar esir 

Parti azaları 
Dün toplandı 

ŞehrimizC.H.P. idare he 
yeti azalarile diğ 'r P ırtile 
dün Halkevind3 toplanrnıs 
lardır. Bu toplantıda Parti 
Reisi Abdullah Bilgin son 
alınan ekmek kararı hak 
kında aydınlatıcı izah ıl v~r 
miş ve bu kararın bugün· 
kil dünya durumu karşı· 

sında alınmasındaki zaruret 
leri belirterek Türkiyenin di 
ğer, hatta harbe girmiyen 
mem!eketlere nisbetle,mu· 
kayese edilmiyecek derece 
de r6fah ve saadet içinde 
olduğunu anlatmıştır. 

almış ve bu mevzileri gece 
hücumu başlayıncaya ka· 
dar m11hafaza etmişlerdir. 
Bu yüzden kayıpların ~k 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu· 
rad:l ki kuvvetlerin büyük 
bir kısmı Hdanm şimalin· 
de çevrilmiştir. UUtiln ada 
da Fransızların 15 bin kişi 
yi silah altına alabilecek· 
]eri tahmin edilıyoJ. 

Kuriye koyuna çıkan 
milttefık kuvvetltır evvUl· 
koyun hakim bir tepesinde 
buiunan sahil müdafaa ba· 
taryalarını susturmay 
çalışmışlar ve bataryalan 
tahrib ettik~en sonra kısa 
bir zamanda ileri hareke 
başlamJŞlardır. 



. 
ski Yapraklar,, 
Ciddi eserler, değerli 

faların i2 ·ünfütür. Her 
dm insanın ulusuna ü~

armağanı fikiı· ve.rimi 

Tuğla ve ahşap sahlacak 
M ü 1 e h az a l 

Dörlc<ıyak mahallesin· 
deki parsel numaralı 
maliyeye ait münhe· 
dim binanın üzerin
den çıkan kirt'rnit. 

Nevi 
Kreınit 

Adedi Beheri ı'utarı 
1215 1 12, 15 

Gayrimenkul icarları 
Mitli t:mlak müdür1üğünden 

Hıılunduğu Parsel Cinsi 3 senelik mulahaıal 
köy · No icarın tutarı 

Şeyh Hasan 152 tarla 150 Tanıaell1 

Elleıi 2 ,, ·94150 ,, . ssil ı 
r. Sosyeteler, fertlerinin 
pbğı fıkirlerle yükselir-

Av~k.h 388 ,, 3 ı,oo haz.ine bısB 
,, 99 bahçe 9, tarnaell

1 

Evot; herkes dr1ı 

,. 80 bahçeH ev 150, ,, 
,, 81 ev 75, ,, Tuğla 115 1 1,15 

rkes söyler, herkes~" • • 
r ve okur, lıerkus konu 
rken iyi ve cazip miıta
aler söyler. Faka\; buPla 

Mu J\ıf nahiyede 
büyüklü ve kiiçük 
lü hurdahaliııde ih 

,, 82 bahçeli ev 60, ,, 
Alaban 30 turla 15, ,, 

,, 31 3ğaı;h t:ırla 9;), ,, 

hiçbiri a) rı ayrı birer 

,, 32 tarla 22,50 ,. 

" 33 " 7' ,, 

raka elverişli:ahşap 20 lira 20 -' 
. Yu~arı~a a~a~ ve fıatları yazılı kiremit ve tuğla ve 

ve çığır açamaz. Ancak; 
ördüğlmü kafasına yer1eş 

mek, düşündüğünü d:
ıığında görgüsıle yurur

k \'e nHıa et bunlar. ka 
lı sı içcrİ!l!Odt' olgunlaştı 
p k l mıle kağıl uzerindc: 

ıhra.\a e.vee1şlı ahşııp açık arttır:ra ile ı::ıatışrı 'çıkarı· 
\ar.ak ~5~5-1942 tarihinde ihalesi yapılacağından 
tahplerın % 7,5 pey akçasını hamilen !Defterdarlıkta 
teşekkül edecek komisyona baş , urmaları i a 1 o:u-
nur 8,9,12,13 

ilar1en tebliğ Şirket tasfi~'esi 

703,50 Yel~aıı · t!llyrı 
Yuk·ıı'ıda köy ve parsel numaraları yazılı "art· 

menkuller muhammen bedelleri üıerin.1en açık . b0' 
tırma ile 3 senelik 1carı satışa çıkanlmışıır. Jc:.ıı j(ı 
Jeli 3 müsavi taksitle örlPııecektir. İlk taksit .Prşı;ıe 
dir. Talip olanı arın yüzde 7 ,S pey akçalar ile ~.M ~ıt!it 
lhaln günü olan 11-5-1942 Pazartesi güntJ 
10 da defterdarlığa müracaatları 7 8,9

1 

Dellaliye ilfi' ve saiı· masrnflar alana aittir. 
61 

' 
· Hyeı ek sos ye .enin gbıü 
nune bır p1rlanta gıbi 
zmek mahnrettir. 

* * * ··Eski Yapraklar ,,fikir ci-

23-3-942 pazar günü 
~aat 15 tfl Hatay Iş Türk A -
nonim Şirketi hissedariarın 
dan Şi.ikrü ~ ... elek k udi 
namına bir doktor Abdur 
rahman Mttlel~e vekaietle 

Gayrimenkul sahşian 
l\A\}lVlıt1 

3 Senelik .,, tııtllf1 
Hatay Defterdarhğıı dan: 
Butunduğ;ı Parsel Cinsi 

köy No. 
men icJrııı 

L. 1{. .,,,ı 
azınııı hazım fabrikasın

a sanatkarane i~lenerek 
uk t i tenkıtıer serı.i nden 
ıvı uK ıfadelerle suıfa3· 

ıp yeı inde ve zarif öğüt 

Kırıkh· 11da oturan Ar 
tin Sadiky.m vekil\ Dava 
vekHlerind n Ali ilker ta· 
ra fındaıı Kmkhanın Kil\ 
fc hhailesindP. oturmuk
ta iken hakkıhiyarmı Suri
ye lehine istimal ederek 
halen ikamt>tgilhı meçhul 
bulunan Sinıon sadıkyan 
kız1 dirohi alevhine Kırık 
ban ı:ıulh Huk~k mahke 
mesine açılan dört buçuk 
osınanh altım alacak da· 

bir Edvar sayığa vekaletle 
bir Sıddık Müftü, bir İbra 
him Ethem '.\liiının iki Şe· 

Bedirge Çerkes 212 
209 
20J 
182 
187 
104 
276 
269 
257 
247 
244 
242 
221 
218 
213 

Tarla 
50 fecP9ıv 1, ,, 

" 18,- ,, 

fif Sabuncu iki l"'Vfık ~a 
buncu, iki Hiisnii Sabun 
cu, iki Durmuş IJ ... bho, iki er o lmik göıünıüz önüne 

onmuş, değerli bir eser- i vt1sının görülmekte duruş 

"1:.. Kİ yapraklnr ,,m d~ • masır.da: 

Yu~uf Koyuncu, S:!kiz Arif 
Hikmet Suı ala, bir Ali 

iterh yazaıı •'Behçet Pe- \ ~lüddeaale_yh Dirohinin 
ÖktAn, bir Abbufüıh ş ·boğ 

un" bu küçük, fakat; ve ikametgahının meçhuliyeti 
iz rısalesinde kullandı.; ne binaen kendit>ine ilanen 

davetiye tebliğ edildiği hal 
slubla b zi sosyal olgunlu de mahkemeye gelmedi· 

a Çeken bl·r kalen1 ve ı'fa 1 
· d d ğı.. en ken isine ilanen gı 

de gi.ıcü· göstermıştir. ı yab kararının tebliğine 
* * * karar verilmiş ve duruş· 

"L' k" Y ) 23 6 942 1 ı:.s ı aprak &r,, ba- \ ması · · sa ı günü 
cim itibarile küçi.ik, fikir saat 9 a talik edilmiş ol 
)apmıı itibarile çok büyük duğu yevmi rnezkünla gel 
ür. ı mediği ta::.dirde duruşma· 

Bilhassa bölgemizin nıı· g1yabıoda icra edilece 
sosyal hayatında itiştiği ği ilftoen tebliğ olunur. 

10ktal~r, cidden herkesin r;İlanen tebligat 
gözüne batamıyaca . adar 
mce ve derin küşeleı de 
gızlenmış sosyal eksiklik· 

!erdir. 
Yeni yetişen neslin sos 

yetenin l u yarası üzerine 
p.ırl!!Hğmı hassasi)etle koy 
m ~sı ve hu yarayı sı;ığla.· 
ması Ye önlt·ınesi kavuşma
sını özlediğimiz üstün ha- t 
yat için ön~mle ödevlere \ 
ceğı bir borçtur. 1 

Bundan d_olayıd r 
g ç okurlarırnızıa vd " 
h0mşerilerimize "'Behçet 
Pel'im,,in hassııs kelemile 
ifade edilmiş ı:;osyal hays · 
tımızın isteklerini "Eski ' 
Yapraklı.r ,,arasında okuyup 
g6regıuı yerim~ getirme 
lerini tavsiye e~.hyoruz. 

Kırkıhanda mukim Ar 
tin S:.ıt.hkyan vekili dava 
vekillerinden Ali Il ker ta· 
rafından Kırıkhanm kiÜ:;e 
mahallesinde oturmakta 
iken hakkı hiyarını Suri· 
ye lehine istimal ederek 
ikametgahı mflÇhlll bulu 
nan Simon Sadıkyan kııı 
Dirohi aleyhine Kırıkhan 
Asliye Hukuk ıcahkeme 
sine açılan tenfiz davası
nın v · üm~kte olan duruş 
maısında: 

Mückeaaleyh Dirohinin 
ikametgahının c:ıeç\ıuliye· 
tine binaen kendisine ·~ıa
nen tebligAt icrasım: karar 
verilmiş ve kendisine ila 
nen tebligat .. yap1ldığı hal
de mahkemeye gelmedi· 

lu- bır Abdulgani "J'tirkıne 
ı.;e vekfileten bir izzet (;uç 
üye vekaleten biı· Atila 
Türkere vekaletle iki lfa
çadur Kırubacakyana ve· 
.kaletle, Artin Bağcıyan bir 
Ne.cip Abdulvahap bir, Ab 
duraahman Aseliye bir, Ha 
lil Zerevent bir, Salih Tü 
leyli bir, Sait Tüleyli bir, 
Sıtkı Aselci lıir, Ncısih Ho 
caoğlu bir, Yusuf Geray 
bir, Hazım Giray bir, Şeyh 
Davud Reyhani, b;r, Bahri 
Bcıhndır bi•, Adil Boyacı 
bir ki. ceman 43 rey ola 
rak akseriyetle Abduılah 
Şehoğıu sabunhanes\nde 
umumi kongresi i~tima ey· 
lem iştir. 

1- Itt1fak\a kongre riya 
setine Bay Ali Ükten se· ~ 
çUmiştir. ı 

2- Kongrede ittifakı 11ra \ 
ile şirketiı • tasfiyesıne ve 
mevcut paranın tnksimine 1 

ve bakiye kalan eşya ve mo 
bilyenin satılmasına ve her 
türlü muameleyi icra ve 
tesviyeye s.::lahiyeti vasıa 1 
He Ali Ökten, ~efik Sabun 
cu, Sıddık Müftü, Sıthı A· 
selci, Abdullah ŞPhoğlu 
Yusuf Koyuncu ve Nasih 
Hocaoğlu E-ıeçilmiştir. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " •• 

4,50 ·' 
3,00 ,, 
4,50 ,, 
7,50 ,, 

21,- ,, 
1,50 ,, " " 

" " 
" 
" 6,-- ,, 

ı,80 ,, 
3,3J ,, 

" 
" .. 
" " 

" 
" 

60,- ,, 
ı,80 ,, " 

" " 
" 

" " " 12.- ,, 

" " " 4,50 , ı<O" 
150,9 ) Y.e r.13 

Yukarıda köy ve pars~ı nuınaralarl yazılı hazıoe tJ6 
mı·ı t _t~puc~l kayıtlı gayri menkuller mulı~ril~8~1 ~: 
deHerı uzerındetı açık urltırrmı ile 3 senelık ııw ı8rııl 
tışa çıkurılmıştır. 1':~.ı· bodeh p~şindir. Talip oı;~5/ 
%7,5 pey akçaları ile bilikte ihale rrünü olan 1 r00r~' 
1942 Çarşamba günU saat 10 da O~fte-rdarlığıı jttif· 
caalları Ue\la\iye ilan ve sair masruflur atana 

8 

6,7,S,9 ı, 

Metruk mahsul sahlaca~ 
Hatay Defterdar lığından: ··yil 

.Muhammen Y. diinya Erık Ş0fta\i Ktty~ı Ftma kD 
Bedeli kilo kilo kilo kilo kilo 
U. Kr. ı.ı11i~ 
322, 849 30 1178 49J 240 /,eY~5tif~r bt1'1• !l~f 

31, 50 50 100 20 150 60 J-{aCI~~ 
49, 460 20 va1''·ftlir 
26, 60 60 20 21 O /,iı•i çı iıı 

198, 16 36 187 l 138 8 l 51 lfo~ştlr1 
626, 26 1395 377 2356 741 561 . ye~ıil ~ 

Yukarıda yazılı 1 köylerd~ 1912 senesi nızıbı:r~ı 1~ 
lan cinsleri yazılı m yve ınahsü\leri 11-5-

9 g~,, 
'h" d l . o :.ıı rı ın ı} par.ar ıkla s lı 1 acağındcı ı is'ektner!.o ctlıı'' el' 

de Defterdarlıkt ı bulun m komi:>y Jna 1111ırfl J.1 ııJ 1 
(Bahçelerde ınahsullel'in miktar v~ kirulerd~ ~1 

ıük olduğuna dair tall'nin ve tı~sbit cdveııerı 1,s,9 
Em ak Mudürlüğünde görülebilir.) ~ 

N 
. 'I -- - ~si~~ 

. eşrıyat t'' üdürü Kayıp iplik"~ 11 
1 

Selim ÇELENK ıı 
-C.H. P.'\ltı b ıası Antaky ı 1-86 Nurıı9'"ı#~ 

• * 
* 

"Eski Y pıaklaıın" de 
ğe.rli y·ızaıım eseıfode gös 
t rdıği muvahakiyeıtım do 

B ı tcbıık eder"en her 
aydının kitap köşesinde bu 
ğer ı es ... den bır tane bulun 
durmasını ı:ıyda'ı buluruz. 

ğindf\n giyap kararmın 
tAbliğine ve duruşmanın 
23-6-942 salı günü saat 

, 9 u tulikine karar verildi 
J ğiuden yevmi mezl<O.rd2 

muhkemeyP. gelmed•ği ve 
ya vekil göndermediği tal{ 
dirde duruşmanın giya
bm~ L icı-a edileceği tebliğ 

olunur. 

ŞirkellP. alacak ve vere· 
c...,ği olan kimseler 15 gün 
içın·le, tbsfıyc kon.isyonu ' 
na evretkı müsbitelerile mü . 
racaat etnıelid;rıeı'. Hisso· \ 
darlar l'llcrinJrki srnedi \ 
komisyona ibraz ederek, 
ya b·zzat ve-ya vekille.·i ma 
rifetile (~eneUerin kaybeden' 

lP.r n gdzete He ilan cltirnıe- 1 alrmık için °11111 ipli~~ 
' Şükrü D.şbud:lk ıd''1 

leri şarttır.) Şimdılik mev l mak i~in li=ılB f8 1.,iıı~• rut pııradan senctlerı muh ~ "r k b t 
. t. '{ev 

t~viyatıııın ~ 45 ini ala- ay e ınış ır .. · 1itl o v d· ,kısı• fo 
bileceklerıiir. Komisyona ettgknn an5 e~ ıı ı\tı~ 

· tl ·ı~ 
1 

yo tur. anıY f ı\. 
rnuracaa an ı an o unur. 

1 

ALI< r 

;>. OGUZ 

Imza ~ pş ~ 
Hatay Iş Türk Anonim 2 f lm bırd~11 ·ıJJ ' 

~irketi kılığında ve ölıl 

o 
y 


